
CZ Návod na svítilnu Solight WN37 

Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné 
spokojenosti. Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj tohoto svítidla je 
nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě 
pro to určeném. 

Nabíjení: Nabíjejte pomocí microUSB kabelu. Nabíjení trvá cca 8 hodin a je signalizováno 
svícením červené diody. Jakmile je baterie nabitá, dioda začne svítit zeleně. Svítilna disponuje 
ochranou proti přebití. 

Ovládání: Svítilna má pět režimů svícení: 100%, 50%, 25%, blikání a SOS. Mezi režimy přepínáte 
stisknutím zapínacího tlačítka. Doba svícení min/max: 2h/5h. Svítilnu vypnete dlouhým 
stisknutím. 

Svítilnu můžete využít jako nouzový zdroj energie pro dobití např. mobilního telefonu. 

SK Návod na svietidlo Solight WN37 

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k 
plnej spokojnosti. Zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Svetelný zdroj tohto svietidla je 
nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na 
mieste pre to určenom. 

Nabíjanie: Nabíjajte pomocou microUSB kábla. Nabíjanie trvá cca 8 hodín a je signalizované 
svietením červenej diódy. Akonáhle je batéria nabitá, dióda začne svietiť zeleně. Svietidlo 
disponuje ochranou proti prebitiu. Svietidlo vypnete dlhým stlačením. 

Ovládanie: Svietidlo má tri režimy svietenia: 100%, 50%, 25%, blikanie a SOS. Medzi režimami 
prepínate stlačením zapínacieho tlačidla. Doba svietenia min/max: 2h/5h. 

EN Instructions for Solight WN37 lamp 

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product 
serves you safely and to your full satisfaction. Avoid contact of the product with liquids. The light 
source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole 
luminaire shall be replaced. 

Charging: Charge with a microUSB cable. Charging takes about 8 hours and is signalized by the 
red LED light. When the batteries are charged, the indicating LED turns green. The lamp is 
equipped with charging protection. 

Controls: The flashlight has three lighting modes: 100%, 50%, 250, flashing and SOS. To switch 
between the modes, press the power button. Light time min/max: 2h/5h. Press and hold to 
turn off the flashlight. 

Výrobce/Výrobca/Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 


